
VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAKRUOJO RAJONO PARTNERYSTĖ“ 

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2022-12-09 Nr. V-2022-9 

 Pakruojis 

 

Posėdis įvyko 2022-12-09 d. 11.00 val. 

Posėdžio pirmininkas  Zenonas Pekelis. 

Posėdžio sekretorė Marija Žiubrienė. 

Posėdyje dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos nariai: Monika 

Ilgavičiūtė, Rolandas Kairys, Audrius Kliminskas, Paulina Macevičienė, Albinas Navickas, 

Zenonas Pekelis, Aivaras Stabužis. 

Dalyvavo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ direktorė Marija Žiubrienė, finansininkė 

Jovita Trumpienė, viešųjų ryšių specialistė Raimonda Ušinskienė. 

Dalyvavo: Reda Stalmačenkė. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

finansininkei Jovitai Trumpienei. 

2. Dėl Redos Stalmačenkės priėmimo dirbti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

finansininkės pareigose.   

3. Dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo direktorei Marijai Žiubrienei. 

4. Dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo finansininkei Redai Stalmačenkei. 

5. Dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo viešųjų ryšių specialistei  Raimondai Ušinskienei. 

6. Informacija dėl planuojamų VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir 

darbuotojų mokymų. 

Valdybos nariai vienbalsiai patvirtino posėdžio darbotvarkę. 

 

1. SVARSTYTA: Dėl nėštumo ir gimdymo atostogų suteikimo VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ finansininkei Jovitai Trumpienei. 

Pirmininkas Zenonas Pekelis pristatė, kad gautas finansininkės Jovitos Trumpienės 

prašymas suteikti jai nėštumo ir gimdymo atostogas nuo 2022 m. gruodžio 12 d. Zenonas Pekelis 

paaiškino, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 132 str. darbuotojai priklauso 70 

kalendorinių dienų atostogos iki gimdymo ir 56 kalendorinės dienos po gimdymo, šie terminai 

pagal faktą gali keistis. Vėliau Jovitai Trumpienei pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 134 

str. bus suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti. 

Pirmininkas Zenonas Pekelis pasiūlė suteikti nėštumo ir gimdymo atostogas finansininkei 

Jovitai Trumpienei. 

 NUTARTA: Suteikti nėštumo ir gimdymo atostogas finansininkei Jovitai Trumpienei. 

Balsavimo rezultatai: už – 7; prieš – 0. 

 

2. SVARSTYTA:  Dėl Redos Stalmačenkės priėmimo dirbti VVG „Pakruojo rajono 

partnerystė“ finansininkės pareigose.   

Pirmininkas Zenonas Pekelis pristatė, kad gautas Redos Stalmačenkės prašymas priimti ją 

dirbti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkės pareigose nuo 2022 m. gruodžio 12 d. 

Direktorė Marija Žiubrienė supažindino, kad finansininkė įdarbinama pagal darbo sutartį, 

visu darbo etatu ir paaiškino, kad finansininkė turi atitikti reikalavimus, nustatytus Vietos plėtros 

strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėse, 

patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343, 

(suvestinė redakcija nuo 2022-05-27). Pagal taisykles finansininkas turi turėti aukštąjį išsilavinimą 

ir ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo 
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srityje. Taip pat darbuotojas privalo užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą, t. y. 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta 

tvarka deklaruoti privačius interesus ir laiku teikti minėtas deklaracijas bei jų pakeitimus 

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK).  

Valdybos nariai paprašė Redos Stalmačenkės pasisakyti, papasakoti apie išsilavinimą, 

turimą darbo patirtį. 

Reda Stalmačenkės papasakojo apie įgytą išsilavinimą ir turimą darbo patirtį. 

Pirmininkas Zenonas Pekelis pasiūlė priimti Redą Stalmačenkę dirbti VVG „Pakruojo 

rajono partnerystė“ finansininkės pareigose nuo 2022 m. gruodžio 12 d. 

NUTARTA:  

1. Priimti Redą Stalmačenkę dirbti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ finansininkės 

pareigose nuo 2022 m. gruodžio 12 d. 

2. Patvirtinti finansininkei Redai Stalmačenkei 7,50 pareiginės algos koeficientą ir 

pritaikyti 2019 m. galiojantį 173,00 Eur bazinį dydį, nustatyti bazinį darbo užmokestį 1 297,50 Eur. 

Balsavimo rezultatai: už – 7; prieš – 0. 

 

3. SVARSTYTA: Dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo direktorei Marijai Žiubrienei. 

Finansininkė Jovita Trumpienė supažindino, kad į Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos 

plėtros strategiją integruota nauja priemonė „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-11) ir 2023 m. VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ biure pagal darbo 

sutartis pilnu etatu dirbs 3 darbuotojai: direktorė, finansininkė ir viešųjų ryšių specialistė. Kiekvieno 

darbuotojo viso darbo etato darbo užmokesčio suma apskaičiuojama pagal Valstybės tarnybos 

įstatymo 1 priede „Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų pareigybių pareiginių algų 

koeficientai“ pateikiamos lentelės 8 eilutėje III įstaigų grupei priskirtą pareiginės algos koeficientų 

intervalą (išreikštą baziniais dydžiais, kurie yra nuo 6,4 iki 12 bazinių dydžių). 

Finansininkė Jovita Trumpienė informavo, kad VPS  administravimo vadovui (direktorei) 

nuo 2023 m. sausio 1 d. siūloma nustatyti 11,62 pareiginės algos koeficientą ir pritaikius 2022 m. 

galiojantį 181,00 Eur bazinį dydį, nustatyti bazinį darbo užmokestį 2 103,00 Eur. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA: Patvirtinti direktorei Marijai Žiubrienei nuo 2023 m. sausio 1 d. 11,62 

pareiginės algos koeficientą ir pritaikyti 2022 m. galiojantį 181,00 Eur bazinį dydį, nustatyti bazinį 

darbo užmokestį 2 103,00 Eur. 

Balsavimo rezultatai: už – 7; prieš – 0. 

 

4. SVARSTYTA: Dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo finansininkei Redai 

Stalmačenkei. 

Finansininkė Jovita Trumpienė informavo, kad finansininkei nuo 2023 m. sausio 1 d. 

siūloma nustatyti 8,19 pareiginės algos koeficientą ir pritaikius 2022 m. galiojantį 181,00 Eur bazinį 

dydį, nustatyti bazinį darbo užmokestį 1 482,39 Eur. 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 

NUTARTA: Patvirtinti finansininkei Redai Stalmačenkei nuo 2023 m. sausio 1 d. 8,19 

pareiginės algos koeficientą ir pritaikyti 2022 m. galiojantį 181,00 Eur bazinį dydį, nustatyti bazinį 

darbo užmokestį 1 482,39 Eur. 

Balsavimo rezultatai: už – 7; prieš – 0. 

 

5. SVARSTYTA:  Dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo viešųjų ryšių specialistei 

Raimondai Ušinskienei. 

Finansininkė Jovita Trumpienė informavo, kad viešųjų ryšių specialistei nuo 2023 m. 

sausio 1 d. siūloma nustatyti 8,19 pareiginės algos koeficientą ir pritaikius 2022 m. galiojantį 

181,00 Eur bazinį dydį, nustatyti bazinį darbo užmokestį 1 482,39 Eur 

Valdybos nariai klausimų neturėjo. 
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NUTARTA: Patvirtinti viešųjų ryšių specialistei Raimondai Ušinskienei nuo 2023 m. 

sausio 1 d. 8,19 pareiginės algos koeficientą ir pritaikyti 2022 m. galiojantį 181,00 Eur bazinį dydį, 

nustatyti bazinį darbo užmokestį 1 482,39 Eur. 

Balsavimo rezultatai: už – 7; prieš – 0. 

 

6. Informacija dėl planuojamų VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir 

darbuotojų mokymų. 

Direktorė Marija Žiubrienė pristatė informaciją apie 2023 m. pradžioje planuojamus VVG 

„Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir darbuotojų mokymus. Marija Žiubrienė kalbėjo, 

kad į Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją integruota ir 2023 m. bus 

įgyvendinama nauja sumanaus kaimo priemonė „Sumanus kaimas – sumanus turizmas“. 

Planuojami VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir darbuotojų mokymai susiję su 

strategijos priemonės turiniu, su atliekamomis strategijos administravimo funkcijomis, 

horizontaliomis ES politikos sritimis – darniu vystymusi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos 

mažinimo veiksmus, moterų ir vyrų lygiomis galimybėmis, ES konkurencijos teise, nes valdybos 

nariams ir darbuotojoms šios temos yra svarbios, be to valdybos sudėtyje nemažai naujų narių. 

Marija Žiubrienė pažymėjo, kad valdybos nariai turi būti atsakingi už savo gebėjimų ugdymą ir 

aktyviai dalyvauti mokymuose. 

Pirmininkas Zenonas Pekelis padėkojo direktorei Marijai Žiubrienei už informaciją. 

Marija Žiubrienė pasiūlė patvirtinti planuojamų VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ 

valdybos narių ir darbuotojų mokymų temas ir grafiką. 

NUTARTA: patvirtinti VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ valdybos narių ir darbuotojų 

mokymų temas ir grafiką. 

Balsavimo rezultatai: už – 7; prieš – 0. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                            Zenonas Pekelis 

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                Marija Žiubrienė 

 

 


